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    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. 

    Nowelizacja ustawy dotyczy przede wszystkim regulacji opłat związanych z 

wykorzystaniem materiału siewnego. Rozwiązania w niej zawarte dają hodowcy swobodę w 

decydowaniu o darmowym udostępnianiu odmiany chronionej do rozmnożeń własnych na 

określony przez siebie czas oraz wprowadzają możliwość jednorazowego pobierania opłaty 

od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Ponadto na 

wniosek izb rolniczych zniesiono obowiązek, według którego posiadacze gruntów rolnych 

przekazywali hodowcom pisemną informację o wykorzystaniu materiału ze zbioru. 

    Omawiany dziś projekt jest próbą wypracowania kompromisu w zakresie nowych zasad 

udostępniania nasion podjętą, jak wskazują wnioskodawcy, w odpowiedzi na postulaty 

rolników, według których dotychczasowy system pobierania opłat od rozmnożeń własnych 

był niezwykle uciążliwy. Jak było widać podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, wypracowanie odpowiedniego rozwiązania w tym zakresie jest niezbędne dla 

dobra naszego rolnictwa. Wymiana materiału siewnego jest ważnym elementem postępu 

rolniczego, jak również było wczoraj wskazane. Dziś niewielka liczba producentów rolnych 

wymienia materiał siewny. Kompromis w omawianej sprawie jest więc zdecydowanie 

potrzebny. Jest jednak wiele wątpliwości, czy przedstawiony projekt będzie spełniał swoje 

założenia. Czy projekt ustawy sprzyja wymianie materiału siewnego i zachęca do tego, czy 

też hodowcy otrzymają dzięki tym regulacjom zbyt dużą swobodę? Czy może są to 

rozwiązania polepszające sytuację jedynie w krótkiej perspektywie czasowej, a na dłuższą 

metę nie będą one zdawały egzaminu? 

    W trakcie prac w komisji padł wniosek, żeby nad zaproponowanymi rozwiązaniami 

pochyliła się powołana w tym celu podkomisja. Mimo że wniosek ten został odrzucony, 

uważam, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych konsultacji i rozmów w przypadku tego 



projektu bądź przygotowanie zupełnie nowej nowelizacji. Konieczne jest bowiem 

wypracowanie takich rozwiązań, które w miarę możliwości będą zadowalały obie strony 

konfliktu i których efekty będą długoterminowe. 

    W związku z tym koło Wolni i Solidarni nie będzie popierać tego projektu. 

 

 


